
 

WAARNEMING 

Tijdens sluiting van de praktijk i.v.m. 
nascholing of vakantie wordt de praktijk 
waargenomen door onderstaande collega’s. 
Via het antwoordapparaat hoort u bij welke 
praktijk u terecht kunt.  

Huisarts P. Wilms  
Zwijnsbergenstraat 135a 4834 JN Breda 
(076) 565 16 36  
 
Huisarts HMT Schepens- van Dongen  
Zwijnsbergenstraat 135 4834 JN Breda (076) 
565 43 16  
 
Huisartsenteam Mathenessestraat  
Mathenessestraat 61 4834 EA Breda (076) 
565 23 31  

SPOED  

Voor spoedeisende medische hulp na 
17.00u en in het weekend kunt u de 
Huisartsenpost Breda bellen. U kunt hier 
uitsluitend voor SPOED terecht en dient 
altijd een afspraak te maken.  

Huisartsenpost Breda  

Amphia ziekenhuis Molengracht 21 4800 RK 
Breda (076) 525 85 00  

De Huisartsenpost is gelegen naast de 
Spoed Eisende Hulp van het Amphia 
Ziekenhuis. Hier bevindt zich ook de 
dienstapotheek. 

 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  

Ons nummer voor alle diensten:  

(076) 565 10 88  

Hierna volgt een keuzemenu: 

Optie 1   Spoed  
Optie 2   Receptenlijn   
Optie 3    Assistente 

Tussen 12:00 en 13:00 hebben de 
assistentes lunchpauze. 

Voor SPOED eisende medische hulp in de 
avond, nacht, in de weekenden en op 
feestdagen kunt u bellen met de 
huisartsenpost Breda.  

Praktijkadres              Zwijnsbergenstraat 135  

                                                      4834 JN Breda 

Nevenlocatie      

Woonzorgcentrum  Overakkerstraat 101             

Thebe de Ijpelaar            4834 XJ Breda 

 

Praktijknummer                       (076) 565 10 88  

Avond / Nacht /           (076) 525 85 00 

Weekend 

Email    praktijk@huisartsvanderwindt.nl 

Website  www.huisartsvanderwindt.nl 

 

 

 

 
Huisartsenpraktijk 

van der Windt 

Praktijkinformatie 

 
 

A.N.B. van der Windt 

Huisarts/ praktijkhouder 

C.F.M. Kangangi 

Huisarts  

Mevr. E. Roks, 
Huisarts 

Mariëlle Broeders 

Praktijkassistente 

Jacqueline van Vliet 

Praktijkassistente 

Chantal Kaiser 

Praktijkverpleegkundige Somatiek (POH-S) 

Erica de Wilde 

Praktijkverpleegkundige Ouderen (POH-O) 

Nathalie Mies 

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) 

Joyce Suijkerbuijk 

      Praktijkmanager 
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SPREEKUUR  
Dagelijks op afspraak  

 
AFSPRAAK MAKEN  

 U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur 

telefonisch contact opnemen met de 
assistente voor het maken van een afspraak. 
Zij stelt enkele vragen om u in te plannen in 
het spreekuur.  
Via MijnGezondheid.net kunt u uw 
afspraken online aanvragen  

 
HUISBEZOEK  
Afhankelijk van de drukte worden de 
huisbezoeken tussen de middag afgelegd. 
Huisbezoek is NIET bedoeld voor mensen 
die geen tijd of vervoer hebben om naar de 
praktijk te komen.  

 
VRAAG STELLEN/ e-CONSULT  

 
Minder dringende vragen kunt u stellen via 
mijngezondheid.net 
 

 Voor korte vragen of uitslagen belt U de 
assistente bij voorkeur tussen 10:00  en 
11:00 uur en tussen 13:00 uur en 15:00 uur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
TELEFONISCH SPREEKUUR 
ASSISTENTE  
Dagelijks en bedoeld voor korte vragen aan 
de assistente van 10:00 tot 11:00 uur en van 
13:00 tot 15:00 uur.  

 

SPREEKUURTIJDEN ASSISTENTE  
Maandag   10:00u tot 12.00u 
Dinsdag   10:00u tot 12.00u 
Woensdag   10:00u tot 12.00u 

 
WERKZAAMHEDEN ASSISTENTE  
U kunt een afspraak maken voor 
wrattenbehandeling, injecties, oren 
uitspuiten, wonden verbinden, 
bloeddrukmetingen, uitstrijkje maken in 
kader bevolkingsonderzoek en zwachtelen.  

 
HERHAALRECEPTEN  

 
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via 
MijnGezondheid.net of de MedGemak-app  
 
Indien u dit niet wenst kunt u 
herhalingsrecepten 24 uur per dag  
inspreken via ons praktijknummer, kies 
optie 2. Recepten voor 11.00 uur 
ingesproken liggen de volgende dag klaar bij 
uw apotheek. Indien medicijnen 
thuisgebracht moeten worden, dit graag 
duidelijk doorgeven.  

 
 
 

 
 
SPREEKUUR 
PRAKTIJKONDERSTEUNERS  
 
SOMATIEK 
Driemaandelijkse controles van patiënten 
met suikerziekte en hart- en vaatziekten.  
Jaarlijkse controles van patiënten met 
chronische longproblemen. Verrichten van 
longfunctieonderzoeken. Mevrouw Kaiser 
heeft spreekuur op dinsdag, 
woensdagochtend en vrijdag.  

 
POH GGZ  
Behandelt op verwijzing van de huisarts 
patiënten met (lichte) psychische klachten. 
Mevrouw Mies heeft spreekuur op 
maandagmiddag.  

 
POH Ouderenzorg  
Coördineert de zorg voor (kwetsbare) 
ouderen. Zij legt huisbezoeken af en heeft 
overleg met huisarts/specialist ouderen 
geneeskunde, familie, thuiszorg, 
maatschappelijk werk, dementie 
consulente. Mevrouw de Wilde werkt op 
dinsdag en donderdag. Op dinsdagochtend 
houdt mevrouw de Wilde spreekuur op 
Woonzorgcentrum Thebe de Ijpelaar.  

 
STAGELOKATIE  
Huisartsenpraktijk van der Windt biedt 
regelmatig stageplaatsen voor 
doktersassistenten.  
  


